
 

 

 

לצורך קידום פרויקט הפינוי  35-45התקיימה אסיפת נציגויות לה גארדיה  10.05.2017ביום רביעי 

 בינוי.

 להלן עיקרי הדברים:

, מציגה את מקרקעין, מנהלת מחלקת אירית ליברמן, גב' בשנית יוצא לדרך - מבצע בעל בית"" .1

 הנושא ואת תנאי המבצע.

שטרם היוונו את  ת"א ועל בעלי הדירותיריית הקרקע בבעלות ע -ת"א יריית דירות בבעלות ע .1.1

מראש של דמי החכירה תשלום לבצע היוון שהוא שנתיים, ניתן  דמי חכירהלשלם  זכויותיהם

, כמו שנים 49חכירה אחת נוספת של  השנתיים ליתרת תקופת החכירה הראשונה ו/או לתקופת

 .במסגרת מבצע "בעל בית" כפי שיפורט להלן את זכות הבעלות על הדירהלרכוש כן ניתן 

אפשר המ בעל בית""מבצע בשם  למבצעת"א יריית יצאה ע 2000בשנת  -מבצע "בעל בית"  .  1.2

לרכוש את השלמת זכות  ,מהעירייה דירתםהבעלות על  זכויותלרכוש את לדיירים החוכרים 

הענפה המתקיימת רונית וכעת לאור ההתחדשות העי ,הקניין ולקבל בעלות מלאה על הדירה

יש יתרונות  מבצע "בעל בית"מימוש ל .נוסף "בעל בית"החליטה לקדם מבצע העירייה  ,בשכונה

מאפשרת רישום של הבעלות בלשכת רישום המקרקעין  בדירהבעלות ה זכויותרכישת  -רבים 

פוטרת מהצורך בהסכמת העירייה לפעולות שונות, כגון העברת זכויות, רישום (, )טאבו

מתשלום דמי הסכמה בעת מכירת או העברת זכויות  ופוטרת משכנתא וקבלת אישורים נוספים

  .בנכס

 10.05.17 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

 
  :35-45נציגות בניינים לה גארדיה  

 35לה גארדיה  –זהבי שריד 
 35לה גארדיה  -הרצל מגן

 39לה גארדיה  –אושרי עזרא 
 39לה גארדיה  –רומן ז'דאנוב 

 41לה גארדיה  –חנה שרים 
 41לה גארדיה  –אמנון אליהו 
 41לה גארדיה  –פרץ גוראל 

 43לה גארדיה  –מתן וניר קרן 
 45לה גארדיה  –יאיר ויסר 

 45לה גארדיה  –יהודית יופה 
 

 אגף נכסי העירייה -מנהלת מחלקת מקרקעין –אירית ליברמן 
 אגף נכסי העירייה-מבצע בעל בית –עו"ד ערן אופיר 

 שנהב אדריכלים-כנען –גיל שנהב  'אדר'אדר
 מנהל פרויקט הנדסי –דוד לנדסמן 
 יועצת שיתוף ציבור )כתיבה וסיכום המפגש( –נבו –ענת ברקאי 
 משרד עו"ד נשיץ, ברנדיס, אמיר שות' –אנוש, עו"ד אורי אגר -עו"ד עדי בן

 משרד עו"ד כבירי, נבו, קידר –עו"ד תום פרז 
 עזרה ובצרון –נעמה בן זאב, ניצן ברכן ודניאל אורן 

 35-45אסיפת נציגויות לה גארדיה  נושא



 

 

להצטרף למסגרת  חברת עזרה ובצרון הגישה בקשה לעירייה –דירות בחכירת עזרה ובצרון   1.3

גם לאפשר  היא המטר. אנו מחכים לאישור סופי ולאחר מכן נעדכנכם. הבית"המבצע "בעל 

 .על כל המשתמע מכך רכוש את זכויות הבעלותל ואללדיירים 

 תלוי בגדלי הדירות 88,000 -ל ₪ 13,000בין נעים  במסגרת המבצע המחירים -עלויות   1.4

אשר מהוונות/לא  להלן טבלת עלויות רכישת הזכויות לדירות ביד אליהו ,הדיירובסטטוס 

 מהוונות:

 

 

 

 

 

 

 

 .הינה תנאי לרכישת זכות הבעלותון או לעזרה וביצר לעירייההסדרת חובות   1.5

לפיכך, הפרויקט.  לצורך מימושהובהרה החשיבות של מימוש הזכויות מכח מבצע "בעל בית"  1.6

ות יחויבו לעשות זאת במסגרת ההתקשר -שטרם מימשו זכות זו בכל מקרה, בעלי הזכויות 

 עם היזם.

 

 

 

 

 גיל שנהב 'אדר–חלופת מבני הציבור בפרויקט  .2
 

 חלופות למיקום מבני הציבור בשטח הפרויקט:הציג שתי אדר' שנהב 

 , כאשרשיבנו בפרויקט של חלק מהבניינים החדשים בקומות הקרקע ימוקמובני הציבור מ - חלופה א'

קומות בחלק  5.5 קרקע + הבניינים יהיהמרבית גובה  בחלופה זו, ם.המגורידירות מעליהם ימוקמו 

 קומות בחלק הדרומי. 7.5הצפוני, וקרקע +

)שלא בתוך או  נפרדמגרש אחד ימוקמו בבני הציבור מכל ( יפו-ת"איריית )מוצעת ע"י ע - ה ב'חלופ

בחלופה שלביות הפרויקט. על מנת לאפשר את שני חלקים חולק ליש, כחלק מבנייני המגורים בפרויקט(

 .קומות 7.5 קרקע + יהיה בחלק הצפוני ובחלק הדרומיגובה הבניינים זו, 

 :שאלות ותשובות

  ?המרוכז מה מונע מהעירייה להגדיל את שטח הבנייה בתוך השטח החום – שאלה

 שטחי הבניה יהיה סךמה מראש לדעת ככל שמבנה הציבור ייבנה במגרש נפרד כי אז לא ניתן –תשובה 

  לעומת זאת, בחלופה א' ניתן יהיה לדעת זאת מראש וזה יוגדר בתכנית.. שייבנו במגרש זה

 

ת"א תשלח מכתבים מפורטים לכלל בעלי הדירות הכוללים את סטטוס יריית הוחלט שע לסיכום:

 .)ככל שטרם נרכשו( הבעלותזכויות שלהם ועלויות רכישת הזכויות 

 דירות של עזרה ובצרון ימתינו לאישור הצטרפותם למבצע ואז ישלחו המכתבים הנ"ל.



 

 

האם בחלופה א', בה שטחי הציבור ימוקמו בתוך בנייני המגורים )בקומת הקרקע(, לא תהיה  – שאלה

 יותר אפשרות לדיירים לקבוע איזה שימוש יהיה לשטחים החומים?

על חלופה א' יחולו יותר מגבלות מבחינת קביעת השימושים בשטח הציבורי )לעומת חלופה  -תשובה 

בשתי מנדט בקביעת השימוש הספציפי שייעשה במבני הציבור וב'(, אך בכל מקרה לדיירים אין 

   בשטחים שיוקצו לעירייה. ייםציבורהשימושים מה יהיו הבאופן מוחלט החלופות לא ניתן לדעת 

 , הדבר ייבדק מול העירייה.ו מטרד למגוריםתכנית שהשימושים לא יהולבקש לקבוע ב לנסות ניתן

 יגודר?הנפרד האם המגרש   - שאלה

אז חצרות גני הילדים  , למשל,במידה ויהיו גני ילדים .איזה מבנה ציבור יבנה על המגרשתלוי  -ובה תש

 יגודרו. 

בתוך ימוקמו במגרש נפרד )במקום שמבני הציבור האם לא עדיף  ,מבחינת ערך הדירות – שאלה

 .גם עבור יזם עדיף שהדירות שלו לא יהיו מעל מבני ציבור  ?(הבניינים

בפני  מוצגת סוגיה זוולכן , יתרונות וחסרונות ישנםפות ושתי החלללא ניתן להעריך זאת.  –תשובה 

הנציגות: מצד אחד מוסדות ציבור בתוך הבניין זה סימן שאלה קרוב אלינו, מצד שני במגרש נפרד יהיה 

 לעירייה קצת יותר חופש אבל הוא במגרש סמוך ולא בתוך הבניין שלנו.

 

 

 

 

 מיקום דירות התמורהמנגנון  .3
 

: שני כיווני בהתאם לדרישות בעלי הדירות אדר' גיל שנהב הציג את הפרמטרים אשר נקבעו בתכנית

אוויר, כל אחד מבעלי הדירות עולה לפחות קומה אחת, לכל סוגי הדירות תהיה מעלית, תהינה יותר 

ות דירה יבעלשלדירות לבחירה מאשר מספר הדירות הקיימות ושהדירות תהינה בכל האזורים על מנת 

 .דירתם החדשה תהיינה יותר אפשרויות לבחירת

 

 מעל מסחר?ימוקמו האם דירות התמורה  – שאלה

 וגם מעל מסחר גם מעל מבני הציבור שימוקמודירות תמורה  תהיינה המוצעעל פי התכנון   -תשובה 

 . וזאת לאור דרישת בעלי הזכויות לעניין כיווני האוויר

 

כמו  בפגישה הקודמת אנחנו ביקשנו שדייר שלא ירצה לא יהיה חייב לגור לכיוון לה גוארדיה. – שאלה

כן ביקשנו אפשרות להוסיף עוד קומה לארסנל דירות התמורה לצורך הגדלת ההיצע וכן ביקשנו שדירות 

התמורה לא יהיו מעל מבני ציבור, בנוסף מוצע לא לתכנן כלל דירות עם כיוון אחד כיוון שאלה דירות 

 פחות רווחיות ליזם.

ועל  ך השפעה על כלכליות הפרויקטיש לקחת בחשבון שאם נענה לכלל הבקשות, תהיה לכ –תשובה 

ככל שתיבחר חלופה בכתבי ההרשאה.  שנקבעועל הקריטריונים וכן  ההצעות שיוצעו במסגרת המכרז

א' ביחס למבני הציבור )במסגרתה שטחי הציבור ימוקמו בתוך חלק מבנייני המגורים(, כי אז אין אפשרות 

 ציבור. דירות התמורה מעל מבנישלא למקם חלק מ

 

 כמה דירות תמורה יהיו מעל מבני ציבור? – שאלה

ות התכנון ירכז בטבלה את הסוגיות השונות אשר עולות בכל אחת מהחלופות ויעביר לסיכום הוחלט כי צו

 לנציגויות לצורך קבלת החלטתם.



 

 

 דירות תמורה יהיו מעל מבני ציבור. 12 -כ –תשובה 

 

 האם ישתנה מפרטי דירות התמורה בהתאם לבחירתנו? – שאלה

 .ב'-בעקבות בחירה בין חלופה א' ל מפרט דירות התמורה וגודל דירת התמורה לא ישתנה -תשובה 

עם זאת, כאמור, למיקומם של מבני הציבור ולמשתנים נוספים אשר הוצגו במהלך ישיבה זו, תהא 

 .מיקום דירות התמורההשפעה על 

 

 

 

 הדירותמפרט עיקרי  .4

ת עיקרי מפרט הדירות המוצעות. מדובר במפרט כללי, בחוזה מול מציג א –מהנדס דוד לנדסמן 

 היזם המפרט יהיה הרבה יותר מפורט ויוצג בפני הנציגות.

 מבצעים את מחיצות כיצדמחיצות בין דירות ומחיצות פנים דירות שונות, די תלוי  -מחיצות הפנים  4.1

 הפנים. טרפזית )בלוק עשוי גבס( במשמש לקירות פנים דירות.

של מיני מרכזי חדרים(, מערכת אחת  4רות קטנות )עד בכל דירה. בדי -מיזוג אויר מיני מרכזי  4.2

 מערכות של מיני מרכזי. חדרים ומעלה( שתי 5-בדירות גדולות )מו

לתת לבעל למה לא ? מזגנים עצמאייםולא י מרכזית, אוויר היא מינהמדוע מערכת מיזוג  –שאלה 

 הדירה לבחור?

 כדי לשים חמישה מזגנים בדירה צריך לשים מדחס חיצוני לכל מזגן, בעייתי מבחינת  – תשובה

 שטחים החיצוניים.אפשרויות מיקום המדחסים ב

 ?רטר כדי לחסוך בחשמלוהאם אפשר לשים מערכות מיני מרכזי אינו – שאלה

 כן –תשובה 

 האם אפשר שכל בעל דירה ידאג לעצמו ויתקין מערכת שמתאימה לו? –שאלה 

 הבניין. בנראותלא, יש לשמור על חזית אחידה בבניין, לא רוצים לפגוע  –תשובה 

, ריצוף מרפסות גם גרניט פורצלן 60/60מאשר  80/80 העדפה ל גרניט פורצלן –ריצוף בדירות  4.3

. זו הרמה הסטנדרטית של הריצוף, וי פרקט לבחירתכםיתן לעשות גם דמברמה קצת יותר נמוכה, נ

 אפשרויות. 3ניתן לבחור מתוך 

מטר אורך לכל  10-מטבח איכותי עם ארון עליון ותחתון כולל תנור מובנה כ  -מטבחים ואמבטיות  4.4

 .מורי קצה. חיפוי הקיר מגרניט פורצלןגוונים לבחירה ולגי 5קיסר לפחות  דירה. משטחי עבודה מאבן

 האם ניתן לבנות מטבח עם שני כיורים עבור המגזר הדתי. –אלה ש

 כן. –תשובה 

תוצרת חוץ, אסלות תלויות, כיסוי קופסאות ביקורת חמת או ברזים איכותיים  -כלים סניטריים 4.4

 ממתכת ולא מפלסטיק.

 לפיולבקשות נוספות בנושא מנגנון בחירת דירות התמורה  להיענותצוות התכנון יבחן האם ניתן  לסיכום:

 .החלופות שתי בין המשמעויות עיקרי את תרכז אשר טבלה תועבר



 

 

 .30/30לא מחליק,  –ריצוף אמבטיה  4.5

 .4500קליל  ,9000קליל  –חלונות וויטרינות  – אלומיניום 4.6

 האם תהיה הגבלה לסוג אלומיניום? –שאלה 

 ובאופן אחיד לכלל הדירות.יקבע בהחלטה מסודרת  –תשובה 

 חשמליים בכל הדירה.תריסי גלילה בידודית לכל החלונות למעט ממ"ד ושירותים.  –זיגוג חלונות . 4.7

 .םיוסגירה ידני האם אפשר שתהיה אפשרות של פתיחה –שאלה 

 , זה גם לפי כללי הבטיחות.כן –תשובה 

 חלון? האם יהיה בכל חדר –שאלה 

אי אפשר להתחייב. היום  (ואמבטיה החדרים הרטובים )שירותים לגבי ,בכל חדר יהיה חלון – תשובה

 טוב מחלון )ראו שירותים ואמבטיות בפרויקט צמרות ובתי מלון(. איוורור מאולץ יותרפתרונות של 

דלתות דקורטיביות עם גמר צבע בתנור לדוג' פלדלת "בייסיק", גם פה  –דלתות כניסה  -דלתות  4.8

 נבחר ע"י הקבלן באופן גורף לכל הבניין.

אנחנו מאפיינים דלתות מתועשות בגמר חיצוני, צירים נסתרים יבואו בחשבון. גם פה  –דלתות פנימיות 

ר אנחנו נאשר את של חברות דלתות. בשלב מאוחר יות את הדלת והקבלן מציע שלוש אפשרויות

 החברה המוצעת בתנאי שזה מתאים למפרט הדירה.

לפחות  הסטנדרטי לא יצטרך להוסיף מכספו.  רכך שהדייכמות גדולה של נקודות חשמל  –חשמל  4.9

 נקודות. שוב, במפרט הקבלן יהיה רשום בדיוק כמה יהיו. 50

נק'(, שקע טלפון ושקע  5בסלון ) . הכנות למערכות שמעUSBשקעי חשמל גם בכמות גדולה, כולל שקעי 

  מחשב בכל חדר, אינטרקום כולל צג צבעוני.

 שקעי חשמל בטיחותיים לילדים. התקנת  –בקשה 

נאפיין שקעים ברמה גבוהה, אנו עובדים עפ"י חוק ולפי התקן הישראלי, כמו כן יש מחשבה   -תשובה 

 להגדיר רמה מינימאלית של בית חכם.

עם חיפוי מראות, תקרה מונמכת  80/80לפי תכניות פנים מאושרות ריצוף שיש  – לובי ראשי. 5.0

 טרינת כניסה ומחזירי שמן. טיביים, ארונות מערכות תכניות, ודקורטיבית, גופי תאורה דקור

קומות יהיה מערכת סולארית.  15מגדל בן בלכל דירות התמורה למעט מי שיהיה  –דודי שמש . 5.1

קומות חייב להיות  9לגבי קולטי שמש עפ"י החוק הישראלי כל בניין עד  ט על הגג.לפרטי בדירה וקודוד 

עם מערכת של קולטי שמש ולכן רוב הפרויקט עומד בהגדרה ולכן יהיה קולט חשמלי ודוד מים בדירה 

בת התקנה קומות יש חו 14שאפשר להדליק אותו ובחלק מהפרויקטים עוברים לחימום מים בגז. לגבי 

 . קומות עליונותרק למספר 

תפקיד המפרט המוצע הוא להיות בסיס תחתון, כל שדרוג שהיזם יעשה  –דירות היזם  מפרט 5.2

 לדירות שלו יחול עליכם.

  

 המלא בפני הנציגות והדיירים.המפרט לפני הכנת מסמך המכרז מול היזם, יובא  לסיכום:  



 

 

 בנושאים שונים שאלות ותשובות .5

 האם זה לא יוריד את ערך הפנטהוזים? נושא הגגות הירוקים,האם יש אפשרות להשפיע על  –שאלה 

ת הירוקים הגיעה מאדריכל הנוף של צוות התכנון, זאת לא הייתה הצעה של ההצעה לגגו -תשובה 

הציע להוסיף לשטחים הירוקים לטובת הדיירים, עת"א נעתרה לבקשתנו עיריית תל אביב. אדריכל הנוף 

ימה  במידה ונרצה לעשות זאת להוסיף לנו מטרים. אם תחשבו יחד ותחליטו שאתם לא רוצים והסכ

את זה אפשר לא להכניס את הגגות הירוקים למכרז ואז זה לא יהיה. הגגות הירוקים הם רעיון שבמקום 

שהקומות האחרונות יהיו לטכני, מטפחים את הגג וכל דיירי הבניין יוכלו לעלות למעלה ולהשתמש 

בגגות לרווחתם האישית והקהילתית. ערך הפנטהאוזים אכן יהיה טיפה יותר נמוך אבל הערך השימושי 

 לכל הדיירים האחרים יהיה משמעותית יותר גדול.

 את הבניינים והמתחם? יתחזקמי  –שאלה 

מפלסי חניה תת קרקעיים חייבים לנהל את המתחם בעזרת  שנימתחת למתחם  שישבגלל  – תשובה 

הניקיון, האשפה, האוורור, חדרי המדרגות, הלובאים, המשאבות כל נושא  אשר תנהל את  יהולחברת נ

 המפוחים והמעלית.

 ?פינוי האשפהכיצד יתבצע  –שאלה 

 עדיין לא ברור. בודקים האם העיריה יכולה לפנות מהחניון את האשפה. –תשובה 

 מורידות את ערך הדירה?  אחד אויר כיווןעם ות דיר –שאלה 

בת"א לדירה עם כיוון אחד אין השפעה על ערכה הכלכלי, במיוחד כשיש מערכת של מיזוג  –תשובה 

 4 ת היינו מתכנניםיבכל החדרים יש חלון ללא יוצא מן הכלל.  אם במקום בנייה נמוכה והיקפ אוויר.

המחיר . הוא יותר מרקמי אליהו-שכונת ידהאופי שנקבע ל הסיפור היה שונה.קומות,  25מגדלים של 

 אחד.אויר חלק מהדירות יש כיוון לש הואשל הפרויקט הנמוך סביב חצרות פנימיות 

 מול היזם? מקדמים את המכרזמדוע לא  –שאלה 

על מנת שהמכרז יהיה אטרקטיבי ליזמים רצוי להגדיל את אחוזי החתימות לפני היציאה  –תשובה 

אטרקטיבי עבור יזמים, לכן מאוד יהיה לא  , המכרזיפה חתימותאחוז , חשוב להבין שבמידה ואין למכרז

 שעדיין לא חתמו. בעלי דירות לצרף שכלל הנציגים יחתמו וינסוחשוב 

ציינה בפני הנציגות את החשיבות לעדכן וליידע את כלל בעלי הדירות בנוגע   נבו -ענת ברקאילסיכום, 

 לפגישות ולהתקדמות התכנית.

 .צוות התכנון יבדוק את הנושאים הבאים: פינוי אשפה, עלות תחזוקת גגות ירוקים  לסיכום: 


